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Minden olyan szert, mely a szervezetünkbe kerülve annak működését befolyásolja,
drognak nevezünk. A drogokat megkülönböztethetjük alkalmazásuk orvosi, jogi és
kulturális szabályozása felől. Így vannak legális drogok, melyek használata vagy
kulturálisan (pl. alkohol, nikotin, koffein, élvezeti cikkek), vagy orvosi javaslat esetén
elfogadott. Más szerek használatát a törvény tiltja (vagy szigorú orvosi előírásokhoz köti),
ezek az illegális drogok.Az alkohol Magyarország kultúrájába nagyon mélyen beivódott,
nélküle ünnepeink sokak számára közel felfoghatatlannak tűnnek (pl. esküvő, disznótor,
születésnap, névnap, keresztelő). Ezzel párhuzamosan nagyon kevesen gondolnak bele
abba, hogy bizony az alkohol is alakíthat ki függőséget a szervezetünkben, és hogy
hatalmas méreteket ölt itthon az alkoholizmus. Európában élen járunk az
alkoholfogyasztásban mind a felnőttek, mind a középiskolások vonatkozásában. Sajnos
nagy része az alkoholistáknak fiatal korában kezdte az italozgatását, épp ezért fogunk
kitérni a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeire is ebben a segédanyagban, továbbá szó
lesz többek között az alkoholról általánosságban, a történetéről, lebomlásáról, a metanol
mérgezésről.

Tudtad-e?!
A kumisz az ősmagyarok tradicionális itala, amely
alkoholtartalma a sörét, sőt, a gyenge borét is
megközelítette.
Bővebben erről itt olvashatsz:
https://www.karahun.hu/inyesmester-os-magyar-etelek-
receptek/kumisz-az-osmagyarok-legendas-itala.html
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Az alkohol története
Az alkoholos italok megjelenése és vele együtt a fogyasztási szokások kialakulása jóval az
időszámítás előtti időkre tehető. Időszámításunk előtt 3000 és 4000 között, vagyis
valamikor az írás kialakulása idejében már biztosan birtokában volt az emberiség a
sörkészítés receptjének, ahogy arról az első írásos emlékek között több példát is találunk,
de Kínából még korábbról, az időszámítás előtt 7000-ből is származnak tárgyi
bizonyítékok, melyek az alkoholkészítésre utalnak. Vagy éppen így gondolhatunk az
ősmagyarok italára, a kumiszra.
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Az alkoholt ősi kultúrákban isteni eredetűnek tekintették, amellyel ha nem bánt
óvatosan a halandó, könnyen pórul járhatott, sőt egyes italokat csak az istenek
fogyaszthattak, vagyis áldozati célra készítették őket. Az ókori görögök korán felismerték
a mértéktelenségből származó bajokat, és a fennmaradt irodalmi művek is tele vannak a
túlzott ivás ellen intézett figyelmeztetésekkel.A társadalom és a szeszes italok kapcsolata,
ahogy haladt az idő előre, úgy fonódott egyre jobban össze. Mígnem olyan tényezővé
vált, amit már a törvényhozás sem hagyhatott figyelmen kívül. „Igazságos” Mátyás
királyunk például korlátozta bizonyos alkoholos italok készítését, bár az ügy hátterében
inkább állt a gabona hiánya – ami igencsak kedvelt alkohol gyártási alapanyagnak
számított és még számít mindig -, mintsem a túlzott aggodalom népe
egészségéért.  Mindazonáltal a 18. században az angol parlament törvényben
szorgalmazta a gabonából készült italok készítését, és ennek meg is lett a
következménye. Az olcsó alkohol elárasztotta Angliát, majd az egész világot. A század
közepére csak a szigetországban 70 millió liter gin fogyott, az alkoholfogyasztás azóta
sem látott rekordot állított fel. És a filléres alkohol valamint a társadalmi problémák
együttesen tökéletes táptalajt biztosítottak az alkoholizmus rohamos terjedésének.  A
bódultság után jött a gyors józanodás, a 19. században inkább a mértékletesség vált
hangadóvá a törvényhozásban, olyannyira, hogy az Egyesült Államok nemes
egyszerűséggel bevezette a szesztilalmat: a szeszes italok gyártását, eladását,
importálását és exportálását törvény büntette. A szeszcsempészet fellendült, és a várt
hatások elmaradtak. Végül 1933-ban feloldották a tilalmat.

Az alkohol igazából gyűjtőnév. Alkoholnak hívunk minden telített (vagyis többszörös
kötést nem hordozó), szénatomhoz kapcsolódó hidroxil-csoportot tartalmazó vegyületet.
A köznyelvben forgó alkohol kifejezést az alkoholok csoportjának egy tagja szinte teljes
mértékben kisajátította magának, ez pedig a két szénatomos etil-alkohol (etanol). Másik
ismert és hírhedt tagja az alkoholok csoportjának az egy szénatomos metil-alkohol
(metanol). A fenti két alkoholról elmondható, hogy színtelenek, a víznél kisebb sűrűségű
folyadékok, jellegzetes szaggal. Hidoxilcsoportjának köszönhetően erős a
hidrogénkötésre való hajlama, ezzel magyarázható a vízzel való korlátlan elegyedése;
apoláros jellegű etilcsoportja pedig az apoláros oldószerekkel való keveredést segíti elő.
Az apoláros jód jól oldódik benne, oldatát orvosi gyakorlatban fertőtlenítésre használjuk.
Az etanol a természetben is előforduló anyag, legtipikusabb természetbeni keletkezése a
borélesztő gombának köszönhető, ami a szőlőcukor erjedéses bomlása során nyeri az
életéhez szükséges energiát, miközben etanol és szén-dioxid keletkezik. Innen is ered az
etanol régi köznapi neve: a borszesz. Az emberi fogyasztásra alkalmas alkoholt
cukortartalmú folyadékok erjesztésével állítják elő. Így körülbelül 10-12%-os töménységű
italokat lehet előállítani, az ennél töményebb italokat desztillációval nyerik ki, hiszen az
élesztőgombák a töményebb alkoholos oldatokban elpusztulnak. A fogyasztáson kívül az
etanol közkedvelt alapanyaga a vegyiparnak, ami kistestvérét, a metanolt is
előszeretettel alkalmazza.

Az alkohol kémiája



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

Felszívódás és lebontás:
Mielőtt belevágnánk az alkohol hatásmechanizmusának ismertetésébe, röviden vegyük
át, hogyan is szívódik fel az alkohol az emberi testben. Az alkohol felszívódása már a
szájüregben megkezdődik, ám mivel itt nem tölt túl sok időt, ez a mennyiség minimális.
Az ital ezután a gyomorba jut, ahol a felszívódás megint csak lassú, ám a hosszabb
kontaktidő miatt, itt már lehet számítani felszívódásra. A leggyorsabban és a legnagyobb
mennyiségben a vékonybelekben történik a felvétel.  Ezek után a véráramba kerül, és az
egész mennyiség eljut a májba, ahol meg is kezdődhet az alkohol lebontása. Egyes
helyeken ugyan felszívódhatna úgy is, hogy kikerüli a májat (és ezzel együtt a máj
speciális vérellátó rendszerét, a portális keringést), de normális körülmények között ez
nem történik meg. Utóbbi időben elterjedté vált az a szokás, hogy a végbélen és az
orrnyálkahártyán keresztül próbálkoztak az alkohol bejuttatásával, de ezen módszerek
teljességgel kiszámíthatatlanok és veszélyesek. A bevitt alkohol egy része (kb. 10%)
változatlanul távozik a szervezetből, vizelet, verejték és kilélegzett levegő formájában.
Mivel a kilélegzett levegőben lévő alkoholszint arányos a szervezetben keringő
mennyiséggel, ezért gyors, megbízható és noninvazív (tehát a test burkait nem sértő,
mint például a vérből kimutatott) formája a véralkoholszint mérésének a rendőrség által
használt alkoholszonda. Ugyan a világ sok országában adott véralkoholszint mellett még
szabad vezetni, Magyarországon a zéró tolerancia elve van érvényben. Emlékezzünk arra,
hogy egyénenként is nagyon eltérő hatása van már egyetlen pohár sörnek, amit
jelentősen befolyásolnak egyéb környezeti tényezők is. Éppen ezért, alkoholfogyasztás
előtt gondoskodjunk a hazajutásunkról.

SEMMELWEIS
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Alkoholprevenció

Az alkohol hatása az emberi szervezetre
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Az alkohol lebontásának fő helyszíne
a máj, a cél, hogy a sejtek az
etanolból, mint kiindulási vegyületből
végül acetil-koenzim A-t (röviden:
acetil-KoA) készítsenek. A lebontásra
három út, amelynek megfelelően
három enzimrendszer alakult ki az
évek folyamán: alkohol-
dehidrogenáz, citokróm P450
izoenzimek és a kataláz.
A fő enzimrendszer, az alkohol-
dehidrogenáz, melynek intenzív
működése acetaldehid
felhalmozódást okoz, ennek
jelentőségéről alább olvashatsz.
Magas alkoholszint mellett egyfajta
segítségként lép be a citokróm P450
enzimnek egy fajtája, amelyet az
egyszerűség kedvéért nevezzünk a
továbbiakban CYP2E1-nek. 
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Fokozott alkoholfogyasztás mellett ez a fajta enzim akcióba lendül, így ennek a
segítségével a krónikus alkoholisták esetében a szervezet akár 700 mg/dl-es véralkohol
szintet is tolerálhat (200 mg/dl-nél normális esetben bódultság várható, amíg 300 mg/dl
esetén kómára és esetleges légzésleállásra számíthatunk!), amit a felgyorsult anyagcsere
magyaráz. A probléma akkor merül fel, amikor más anyagokat is a CYP2E1 bont le.
Ilyenek például bizonyos gyógyszerek (paracetamol hatóanyagúak például, lásd:
Rubophen) de bizonyos kábítószerek (pl. kokain, acetaminophen). Ha az alkohol nagy
mennyiségben van jelen, ezekkel az anyagokkal „versenyzik”, a lebontásért, ezzel
késlelteti a többi anyag lebomlását és felerősíti hatásaikat. A következmények
teljességgel kiszámíthatatlanok, nem beszélve arról, hogy ezeknek a vegyületeknek egy
része erősen sejtkárosító.  Harmadjára ejtsünk szót a kataláz útvonalról. Kisebb
jelentőségű, mint az előző kettő, hiszen a szervezetbe került alkohol legfeljebb 5%-át
bontja le.

A három útvonalban a kiindulási és a végső anyagon kívül azonosak a közti termékeik is.
Az etanolból keletkezett acetladehidnek számos toxikus hatása van, mely hatások
jelentős szerepet játszanak a másnaposság kialakulásában, de felelősek lehetnek az
alkohol néhány azonnal jelentkező hatásáért is. A lebontását az acetaldehid-
dehidrogenáz enzim végzi, majd etil-acetát, vagyis ecetsav keletkezik. Az alkohol
lebontás hatékonyságáról elmondható, hogy jelentősen függ a nemtől, testtömegtől, de
populációnként is eltéréseket mutathat a genetikai variációk miatt.
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Az ázsiai származásúak esetén
például 50%-ban hibás az
acetaldehid-dehidrogenáz, ami
elnyújtja az alkoholfogyasztás
kellemetlen hatásait. A két enzim
működésének hatékonysága
határozza meg a részegség idejét,
mértékét, és a másnaposság hosszát.
Így, az ázsiaiak esetén is, a két enzim
működésének sebességéből
kifolyóan feldúsul szervezetükben az
acetaldehid, amely nagyon
kellemetlen mellékhatásokkal társul:
kipirosodnak (erről a tünetről kapta a
nevét is, ún. flushing-szindrómának is
nevezik), további tünetei a
vérnyomáscsökkenés, a pulzusszám
megnövekedése, szívdobogás,
izomgyengeség, fejfájás, rosszullét és
hányás. Az alkoholisták leszokására
fejlesztettek ki egy gyógyszer, amely
gyakorlatilag ugyanezen az
elméleten alapul: a betegek enzimét
ez a szer belassítja, és hasonlóan
rosszul lesznek kevés
alkoholfogyasztásra, mint az ázsiaiak. 
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Az alkohol alapvetően lassan bomlik le. Átlagosan 0,1 g alkohol/testsúly-kilogramm/óra
sebességgel. Rövid számolás után arra juthatunk, hogy egy 60 kilós ember esetén 6
gramm alkohol bomlik le egy óra alatt. Ez nem tűnik olyan rossznak, amíg figyelembe
nem vesszük azt az apróságot, hogy egy korsó sörben kb. 24 gramm alkohol található.
Vagyis egyetlen korsó sör alkoholtartalmának lebontásához 4 óra szükséges. Láthatóan
nem megy ez olyan villámtempóban, mint azt sokan hiszik.

Hatása az idegrendszerre:
Ahhoz, hogy megértsük az alkohol okozta bódultság kialakulását és működését,
tekintsünk egy kicsit mélyebbre az idegrendszer működésében. A központi idegrendszer
legfőbb gátló ingerületátvivő anyaga a gamma-aminovajsav, vagy röviden GABA, ami a
legtöbb agyi régióban megtalálható. Ugyancsak fontos a glicin nevezetű anyag, amely az
agytörzsben és a gerincvelőben játszik szerepet. Az idegrendszerünk működése gátló és
serkentő jelátvitelek bonyolult hálózata, amiben minden egyes gátló és serkentő
hatásnak megvan a maga funkciója. A GABA receptorát az alkohol stimulálja, ami
lényegében megmagyarázza az alkohol szedatív (nyugtató) hatását.
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Először ez az agykéreg alatti struktúrákat érinti, amely következménye meglepő módon
egy felpörgött állapot, valamint a finom mozgások zavara. Kifejezetten erős hatással bír
az alkohol a kisagyra, ami normális mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzetet
biztosítaná, valamint a hipotalamuszra, aminek jelentős szerepe van a viselkedés
irányításában, az emlékek tárolásában, valamint a testhőmérséklet szabályozásában is.
Nem meglepő, hogy ilyen esetben agresszivitás és emlékezetkiesés is jelentkezhet,
valamint jelentősebb mennyiségű alkoholfogyasztás esetén megnő a kihűlés veszélye is.
Magasabb véralkohol szint mellett az agykérgi neuronok, majd alacsonyabb nyúltvelői
központok gátlása figyelhető meg. A nyúltvelőben található meg a légzésszabályozó
központ is, ezért erőteljes alkoholos állapotban bekövetkezhet légzésleállás is.

Ittas állapot:
Az italozás folyamán, ahogy nő a véralkoholszint, és ahogy egyre erősebben érvényesül a
hatása, különböző fázisokat ismerhetünk fel. Ezek természetesen nem éles határvonallal
elválasztott állapotok, és egyéntől függően rendkívül eltérőek lehetnek, mind hosszban,
mind pedig intenzitásban. Egyetlen állapot van, amiben mindenki teljesen ugyanúgy
reagál az alkoholra, ez pedig az alkoholmérgezés kiteljesedése, a halál. Elsőként a normál
tudatállapot fázisa következik be. Itt észre sem vehető, hogy az illető ivott, hacsak meg
nem szondáztatjuk. Ilyenkor a máj még fölényesen győz az alkohollal vívott csatájában,
az agyba eljutó alkohol mennyisége szinte elhanyagolható. Másodikként eufórikus
tudatállapot következik be. A véralkohol szint valahol 0,5 ezrelék körül mozog. Nem
történik más, mint a homloklebeny funkcióváltozása: növekvő önbizalom, és felhőtlen
jókedv jellemző, valamint rendkívüli beszédesség. A kisagyi hatások is elkezdenek
jelentkezni, de még csak finoman, sokszor észre sem vehetően: bizonytalan járás, enyhe
koordinációs zavarok. Nem vészes, de minden pohárral egyre erősebben érezhető.
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Ezt követi az izgatottság és ingadozó hangulat fázisa. A véralkoholszint 1 ezrelék
közelében jár. A beszéd akadozni kezd, rosszul hallja magát az ember, bonyolultabb
mozdulatokat már nem tud végrehajtani. Ilyenkor gondot okozhat egy kabát
begombolása vagy egy cipzár behúzása is. Ezek után jelentkezik a zavarodottság fázisa. A
véralkoholszint 1,5 ezrelékig emelkedett, a látás korlátozódik, a mozgás és a térérzékelés
nehezen működik. A mélységérzékelés jelentősen csökken és olyan szintű kiesés
jelentkezhet a perifériás látáson, hogy azt sem veszi észre az alany, ha valaki leül mellé. 2
ezrelék körül elérkezik az aluszékonyság fázisa. Ilyenkor érdemes biztonságos helyen
tartózkodni, hiszen ennek a stádiumnak jellegzetessége a fáradtság és az ingatag állapot.
Már határozottan nincs beszámítható állapotban, gyakori a hányás, remegés. Figyeljünk
oda az ilyen emberre, mert előfordul az ájulás is. A reflexek még működnek, de
mindenképpen figyeljünk oda, hogy hányás esetén semmiképpen se tudja a hányadék
elzárni a légutakat. Ezt a jelenséget aspirációnak nevezzük, és egy kifejezetten veszélyes,
akár halálos állapotról lehet szó. A savas hányadék a légutakba és a tüdő finom
állományába kerülve gyakorlatilag szétmarja azt, és egy ARDS-nek (akut légúti distressz
szindróma) nevezett állapot alakul ki, amelyet általában csak az intenzív osztályokon
tudnak kezelni.
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Amikor a véralkohol szint 2,5 ezrelék fölé emelkedik, akkor beszélünk kómás állapotról. Az
aluszékonyság stádiumában ismertetettek fokozottan érvényesülnek, és előbb vagy
utóbb biztosan bekövetkezik az ájulás. Ilyenkor teljes eszméletvesztésre számíthatunk, és
fokozottan kell figyelnünk a testhőmérsékletre; ilyen állapotban gyakori a
kihűlés.Amennyiben a véralkoholszint meghaladja 3,5 ezreléket, számíthatunk a keringés
és a légzés összeomlására. Az alkohol ilyenkor az agytörzsben fejti ki a hatását és annyira
lecsökkenti a légzésközpont működését, hogy az illető légzése leáll, és megfullad. Másik
lehetőség, hogy a szintén az agytörzsben található keringésszabályzó központok
működését befolyásolja. A nagyon magas véralkoholszint eredménye halál.
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Tudtad-e?!
Ahogy a nagyivó egységekből is kitűnik, a nőknek körülbelül fele
annyi alkoholt kellene maximálisan fogyasztaniuk, mint a férfiaknak.
Ennek az az oka, hogy a nők szervezetére sokkal károsabb hatása
lehet az alkoholnak. Azonban az a nagy tapasztalat, hogy ahogy a nők
cigarettafogyasztása, úgy az alkoholfogyasztása is közeledik a férfiak
felé. A Kék Pont Alapítvány 2018-as Száraz novemberes mozgalma
pont erre hívta fel a figyelmet.
Erről bővebben az alábbi linken tájékozódhatsz:
https://drive.google.com/file/d/1qZ7MU1UvUFYX4mnNtLhhcYXThoMrv
XYX/view?usp=sharing
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Hogy egy kicsit egységesítsék a dolgokat, bevezették az alkoholegység fogalmát. 1
egység az egyenlő 10 gramm tiszta szesszel, ami körülbelül 3 deciliter (1 pohár) sörnek, 1
deciliter vörösbornak vagy 3 centiliter röviditalnak felel meg. A WHO azt is meghatározta,
hogy egy átlagos felnőttnek mennyi az ajánlott napi maximum mennyiség. Férfiaknak ez
1,5-2 egység, míg a nőknél 1 egység körüli mennyiség, ám fontos legalább 2 nap szünetet
tartani hetente. A WHO továbbá meghatározott egy nagyivó kategóriát, mely az
alkoholizmus kialakulásának fokozottan kitett csoportját jelöli. Nagyivónak számít férfiak
esetén az, aki legalább 14 egység alkoholt fogyaszt hetente (kb. 7 korsó sör), míg nők
esetén ez a határvonal jóval alacsonyabb, mindössze 7 egység hetente (3-4 korsó sör).

Továbbá meghatározásra került egy rohamivó kategória is, melybe azok tartoznak, akik 2
óra leforgása alatt több, mint 6 egység alkoholt (3 sör/ 2 sör + 1 feles) fogyasztanak el.
Ebbe a kategóriába tartozók fő rizikója az ittas állapotban elszenvedett különböző
balesetek számítanak.
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Az alkoholizmus kialakulása, tünetei, hatása az egészségre:
Az alkoholfüggőség egy betegség. És mint a legtöbb betegség, ez sem egy végállomás,
hanem egy folyamat része, ami súlyosbodhat vagy javulhat. Az alkoholistákra jellemző,
hogy állításuk szerint, ha úgy döntenének, akkor bármikor abba tudnák hagyni az ivást.
Csak általában soha nem döntenek így. Mint minden függőség, ez is több pilléren
nyugszik: mindig van valami oka annak, hogy valaki az italhoz nyúl. A háttérben
meghúzódó problémák felkutatása és kezelése éppen olyan fontos a leszokás
folyamatában, mint maga az alkoholmegvonás. Mindemellett meg kell értenünk, az
alkoholizmus esetén nem csak a mennyiségen van a hangsúly, hanem a
rendszerességen.

Az alkoholizmus hosszú távú hatásai:
Az alkoholizmus átlagosan 10–12 évvel rövidíti meg az életet! Magyarországon a 70 éves
kor alatti halálesetek 21%-a alkoholfogyasztás miatt következik be. A krónikus
alkoholizmus főként a májban és a gyomorban, de gyakorlatilag minden szervben és
szövetben elváltozásokat okoz. A halálozás alkoholisták esetében magasabb, átlagos
élettartamuk sokkal rövidebb, ami főleg a máj, a gyomor-bél rendszer, a központi
idegrendszer, a szív, az érrendszer, valamint a hasnyálmirigy károsodásának
következménye.

Az alkoholizmus kialakulásának három nagy szakaszát különíthetjük el. Az első
szakaszban az úgynevezett alkalmi ivó születik meg. Ilyenkor még van kontroll az ivás
fölött, eseményhez kötött, „kikapcsolódás”. A második szakaszban az irányítás kiesik az
illető kezéből. Ilyenkor az alkoholfogyasztás miatt testi, szellemi, anyagi, kapcsolati károk
keletkeznek, ami magánéleti krízist von maga után, ez pedig még jobban elmélyíti a
problémát. A harmadik fázisban pedig kialakul a függőség. Ilyenkor már az illető nem
képes önszántából leszokni, súlyos megvonási tünetek jelentkezhetnek.

A kialakult alkoholizmusnak négy tünete van: sóvárgás, önuralom elvesztése, testi
függőség és tolerancia. A sóvárgás azt jelenti, hogy az illetőnek erős igénye, illetve
kényszere van ivásra. Az önuralom vesztés a mértéktartás teljes hiányában nyilvánul
meg.

A testi függőség az elvonási tünetek képében jelentkezik. Az alkoholelvonás tünetei 12-48
órával az italfogyasztás abbahagyása után kezdődnek. Enyhe tünetei a remegés, a
gyengeség, az izzadás és a hányinger. Egyes esetekben görcsök alakulhatnak ki (ún.
alkoholos epilepszia vagy rumgörcs). Az ivást hirtelen abbahagyó nagyivókban napokon
át tartó alkoholos hallucinózis jelentkezhet: a beteg hangokat hall, melyek vádlóak és
fenyegetőek, félelmet és rettegést váltanak ki. Ha az elvonási tüneteket nem kezelik,
nagyon súlyos állapot, az úgynevezett alkoholos delírium, vagy delírium trémensz léphet
fel.

A tolerancia pedig az ellenálló-képesség fokozódása. Egyre nagyobb mennyiségű ital
szükséges a mámoros állapot eléréséhez. Ennek a hátterében a citokróm P450 rendszer
indukciója áll.
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A máj a krónikus károsodás fő helyszíne. Kialakulhat zsírmáj, alkoholos májgyulladás,
valamint cirrhosis (májzsugor). A máj fantasztikus megújuló és alkalmazkodóképességű
szerv, amely folyamatosan ki van téve a bélrendszerünkből felszívódó vegyületeknek,
alkoholnak, baktériumtörmelékeknek, azonban van az a mértékű mérgezése ennek a
szervnek, amellyel már nem tudja tartani a lépést. Fokozatosan elzsírosodik (ez az állapot
még visszafordítható), azonban a további mérgezés következtében a máj finom szövete
elkötőszövetesedik, gyakorlatilag az a folyamat történik, mint amikor a sebünk beheged.
Ez a heges szövetmaradvány fokozza a máj rákos megbetegedéseinek kockázatát.

A gyomor-bél rendszerben a krónikus alkoholizmus gyomorgyulladásból (ún.
gastritisből), gyomorfekélyből eredő masszív vérzéseket okozhat, amelyek akár halálosak
is lehetnek.  A tiamin hiány gyakori a krónikus alkoholistákban (felszívódási zavarok
miatt), ennek következménye lehet a perifériás idegek károsodása és a Wernicke-
Korszakov-szindróma. Ezenkívül még a központi idegrendszer sérülése is előfordulhat,
agysorvadás, kisagyi degeneráció.

Az alkoholnak különböző hatásai vannak a szív- és érrendszerre. A szívizom károsodása is
bekövetkezhet, de kis mennyiségben meg kell említenünk jótékony hatásait is. A jó
minőségű, antioxidánsokban gazdag vörösbor megnöveli a „jó koleszterinnek” nevezett
HDL lipoprotein szintjét, és gátolja a vérlemezke-aggregációt, ezáltal véd a
koronáriabetegségek ellen. Nagy mennyiségű alkohol fogyasztásának azonban,
májkárosító hatásának következtében, a csökkent HDL szint lesz a velejárója, ami éppen
ellentétes hatást vált ki. Krónikus alkoholizmushoz gyakran társul magas vérnyomás.

egészséges máj cirrotikus máj
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A túlzott alkohol bevitel fokozza a hasnyálmirigy-gyulladás kockázatát.  A
nagymennyiségű alkoholfogyasztás fokozza a káros mutációk előfordulását a
hímivarsejtekben és a petesejtekben is, így már a gyermektervezés előtti néhány
hónapban érdemes minimalizálni a bevitelét. Fontos megemlíteni továbbá, hogy
terhesség alatt akár napi egyszeri alkoholfogyasztás is súlyos károsodást okozhat a
magzatban. Kisfejűség, növekedési retardáció, arcfejlődési rendellenességek
jelentkezhetnek az újszülöttekben, gyermekkorban pedig a mentális funkciók
csökkenése jellemző.

A fötális alkohol szindróma a magzati alkohol spektrumzavar legsúlyosabb formája, mely
a születendő gyermek visszafordíthatatlan testi, szellemi, és pszichés károsodását
okozhatja. Az alkohol egy toxikus, teratogén (azaz fejlődési rendellenességet okozó)
anyag, amely a magzati keringésbe kerülve sokkal magasabb koncentrációt képes elérni
a fejletlen máj enzimeinek lassú lebontóképessége miatt. A magzatburkon átjutott
alkohol károsítja a születendő gyermek szervezetét.

A fizikális, idegrendszeri és szociális tünetek egyénenként eltérő súlyosságban
jelentkezhetnek, de semmilyen esetben sem visszafordíthatóak. A fizikális tünetekbe
beletartozik a csökkent koponya és agyi átmérő, a lassú növekedés, az ízületek
deformitása, a szívfejlődési rendellenességek és a beszűkült funkciójú, csökevényes
vesék.
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Ezeken felül jellegzetes arcforma alakulhat ki, melyre apró szemrés, távol ülő szemek,
deformált fülek jellemzők. A koponya és az agy visszamaradt fejlődése olyan
idegrendszeri eltéréseket von maga után, melyek kezdetben egyensúlyi és
mozgáskoordinációs funkciózavart, illetve beszédzavart okozhatnak. Ezek a gyerekek
komoly figyelemzavarral, tanulási és probléma-megoldási nehézségekkel küzdenek,
valamint megjelenhet náluk a hiperaktivitás, agresszió és beilleszkedési zavar is. Mindez
sokszor egy speciális oktatási rendszer igénybevételét indokolja, így csupán egyötödük
képes normál tanrendű iskolában befejezni tanulmányait. A legsúlyosabban érintett
gyermekek esetében mentális retardáció alakul ki, melyhez sokszor látás- és
hallássérülés társul, így nem ritkán intézetben kell nevelkedniük. A káros mennyiség
meghatározása nehéz, ezért a legegyszerűbb terhesség alatt teljesen elkerülni az
alkoholfogyasztást, különösen az első trimeszterben, amikor biztosan ártalmas.
Sajnálatos módon az alkohol az anyatejbe is kiválasztódik, ezért a szoptatás alatt is
érdemes kerülni fogyasztását.

Tételezzük fel, hogy nem egy krónikus alkoholistáról beszélünk, hanem egy egészséges
emberről, akinek kedve támadt baráti körben inni egyet. Az este jól alakult, egészen
addig, amíg látjuk, hogy bizony kezd kicsúszni a dolog az irányítás alól. Vajon mit tehetsz
ilyenkor?Ha már az illető elért egy olyan részegségi állapotot, amiről már egyértelmű,
hogy további alkohol fogyasztása nem ajánlott, az elsődleges dolog, amit tehetünk, hogy
megakadályozzuk azt. Figyelni kell ugyanakkor arra is, hogy ezt ne erőszakkal tegyük. Az
alkohol fokozhatja az agressziót, és bármennyire is megbánja másnapra, részegen kisebb
dolgokért is kirobbanhat egy verekedés. Célszerűbb inkább valamilyen alkoholmentes
folyadékot itatni vele, mivel az alkohol hatására kiszárad a szervezet, ez főleg nyáron
komoly probléma. Pótold az elvesztett folyadékot!

SEMMELWEIS
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Mit tegyél, ha „beüt a baj”?
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Ezenkívül nem árt etetni is valamit az illetővel. A felszívódott alkoholon ez már nem segít,
de a gyomorürülés lassításán keresztül a még ott lévő alkohol lassabban jut a
vékonybélbe, így több ideje van a májnak és a vesének kiválasztani az alkoholt. Abban az
esetben, amikor az illető nincs magánál, és nem képes nyelni, mind az etetés, mind az
itatás TILOS. Ugyanis a magas véralkoholszint miatt előfordulhat a nyelési reflexek
hiánya, aminek következtében az étel vagy az ital a légutakba kerülhet és fulladást, vagy
később komoly tüdőgyulladást okozhat (erről korábban volt szó, ez az ARDS)! Ami még
jót tehet, az a friss levegő. Kitisztítja a gondolatokat, enyhíti a szédülést, hányingert,
egyszóval javítja a közérzetet. Bár ilyenkor figyeljünk a megfázás és a kihűlés veszélyére,
ugyanis alkohol hatására tompul a hideg érzete, viszont értágító és a szervezet
testhőmérséklet szabályzó rendszerére kifejtett hatása miatt jelentősen csökkenti a
testhőmérsékletet, ami főleg télen jelent nagy veszélyt!

Ha elkerültük a legrosszabbat, akkor már csak a másnappal kell megbirkózni. Soha ne
alkalmazzuk a sokat emlegetett „kutyaharapás szőrével” technikát! A szervezet éppen
meg akar szabadulni a felhalmozódott bomlástermékektől, amik az alkohol lebontás
során keletkeztek, ha újabb adag alkohol jut a szervezetbe, azzal csak rontunk a
helyzeten. Minél több folyadék fogyasztása ajánlott. Pótolni kell a vizelettel, izzadtsággal,
légzéssel távozott nagy mennyiségű vizet. Egy-egy keményebb este után előfordulhat
még hányás és hasmenés, ilyenkor igyekezzünk pótolni az elvesztett ásványi anyagokat
is. Erre a legjobb recept a sózott, higított 100%-os gyömülcslé, mert ebben minden
szükséges anyag megtalálható! Végezetül a fájdalomcsillapítókat kerüljük, főleg a
paracetamol tartalmúakat.

Ha az előző lépésekkel nem sikerült a
bajt megelőzni és az alany
fájdalomingerre sem reagálva fekszik,
az illető eljutott az alkoholmérgezésig.
Ekkor mindennél fontosabb, hogy
higgadt maradj. Ha nagy a baj, hívj
mentőt (112). Ájulás esetén ellenőrizd a
légzést és a pulzust! Előfordulhat
esetleges légzés és szívleállás, ilyenkor
azonnal kezdd meg az újraélesztést
(Stayin’ Alive!). Ha nincs szükség
újraélesztésre, de ájultan fekszik,
tegyük stabil oldalfekvésbe. Bármikor
hányhat, és a hányadék könnyen
fulladást okozhat, ha például a hátán
fekszik. Takarjuk be jól, és ne hagyjuk
kihűlni! És mindenképpen maradjon
mellette valaki a mentő kiérkezéséig!

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Alkoholprevenció



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

És talán a legegyszerűbb, ha mértékkel és felelősségteljesen fogyasztunk alkoholt.
Ismerjük meg a saját határainkat, tűrőképességünket, így később elkerülhetőek a
fájdalmasabb pillanatok és a kínos emlékek.

A metanol a bélből az etanolnál ugyan
lassabban, de teljesen felszívódik;
inhalációs úton, valamint a bőrön át is
bejuthat a szervezetbe. Metanolgőzök
tartós belégzése krónikus mérgezés
forrása lehet. A metanolnak nemcsak a
felszívódása és a megoszlása hasonló az
etanoléhoz, hanem a májban való
átalakulása is. Emberben mindkét
alkoholt ugyanazok az enzimek bontják
le (etanol→ acetaldehid→ ecetsav,
metanol→ formaldehid→ hangyasav). A
metanolmérgezés tüneteiért ezek az
oxidációs termékek felelősek.

SEMMELWEIS
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A metanolt (CH3OH, metilalkohol, faszesz) széles körben használják oldószerként a
legkülönbözőbb ipari folyamatokban, valamint festékek, lakkok oldására és eltávolítására,
fagyálló keverékek komponenseként, valamint rosszabb minőségű házilag főzött
pálinkákban is előfordulhat. Szaga és íze alapján az etanoltól nem lehet
megkülönböztetni, ezért szeszes italok hamisítására is használják, nemegyszer tömeges
mérgezést okozva. Magyarországon is sajnos időről időre előfordulnak metanolmérgezés
miatti halálesetek. Emberben a halálos adag 30–100 ml, de egyes esetekben már 5–10 ml
is letális hatású volt, és már néhány milliliternyi elfogyasztása látási zavarokat, sőt, teljes
vakságot okozhat.

Az akut metanolmérgezés részegséggel kezdődik, amely csak nagy adagok után vagy
akkor kifejezett, ha a mérgezett etanolt is fogyasztott. A további tünetek 8–36 órás
latencia után jelentkeznek hasfájással, nehézlégzéssel, látási zavarokkal, amelyek teljes
megvakulásig fokozódhatnak. Görcsök lépnek fel, majd az érintett kómába kerül, végül
beáll a halál. Az akut mérgezést túlélőkben gyakori a mindkét szemet érintő, végleges
vakság, és előfordulnak a Parkinson-kórra emlékeztető mozgászavarok is. A tünetek
között említett heves hasi fájdalom valószínűleg a gyakran megfigyelhető
hasnyálmirigykárosodás jele.

Metanol mérgezés
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Ha fennáll a metanolmérgezés gyanúja, azonnal mentőt kell hívni! Már régóta ismeretes,
hogy a metanolmérgezés súlyos következményeit az egyidejűleg fogyasztott etanol
enyhítheti. Ezt magyarázza, hogy a kétféle alkohol oxidációjának első lépését ugyanaz az
enzim végzi, és mindkét alkohol egyidejű jelenlétekor az alkohol-dehidrogenáz
elsősorban a hozzá nagyobb affinitással kapcsolódó etanolt oxidálja. Így a metanol
oxidációja háttérbe szorul. Éppen ezért, ha van rá lehetőség, a mentők kiérkezéséig
paradox módon érdemes legalább 0,5-1 dl 40-50 %-os etil-alkohol tartalmú italt megitatni
az érintettel, így csökkenthető legjobban a metanol okozta maradandó
egészségkárosodás.

Bővebben itt tájékozódhatsz a témáról:
https://www.youtube.com/watch?v=c-cJrVEAyuI&feature=share&fbclid=IwAR2smJ_M-
iEaMcg56FYZj1VA2XgHXPwkvWoUO47Z9dw6Z0n7EfueoF-xEkg
 
https://www.youtube.com/watch?v=7L526GEoQ2Y&feature=share&fbclid=IwAR1LMAw_PbO9-
6iLexTm1xUJdSKYlYKiRrmhk0Ep9zmA8Z8hh0iw1W_nGCQ
 
https://magyarmezogazdasag.hu/2018/11/18/palinkafozes-veszelyei?fbclid=IwAR2smJ_M-
iEaMcg56FYZj1VA2XgHXPwkvWoUO47Z9dw6Z0n7EfueoF-xEkg
 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/1715/mergezo-metilalkohol
 
https://www.heol.hu/heves/gazdasag-heves/mergezest-okozhat-a-rossz-palinka-290687/?
fbclid=IwAR2LMHzLckkPxZ2HnTGEXytJ20egHDzWplLdY9kiz2ZIZWNaHmgHAtzsDBw

Tudtad-e?!
A metanol mérgezéses eseteknek ugyan kis százaléka
származik rossz minőségű, otthon főzött pálinkából, ám
mindenképpen érdemes szót ejtenünk erről, mivel
Magyarországon rendkívül nagy hagyománya van a
pálinkafőzésnek. Megfelelő körültekintés, szakmai és
technológiai háttér nélkül rendkívül nagy veszélyeket rejt
magában a házi pálinkázás!
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Források
Semmelweis Egyetem Népegészségtan Intézet anyagai
www.ksh.hu
www.italmertek.hu
www.tankonyvtar.hu
https://www.homenaturalcures.com/cirrhosis-symptoms-causes/
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/ss/slideshow-alcohol-body-effects
https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html
https://elsosegely.hu/cikk.714.a
https://tankorterem.wordpress.com/2019/04/04/a-felnott-ujraelesztes-elmeleti-alapjai-
mindenkinek/
https://alunosonline.uol.com.br/


